
Od 1 września 2020 roku Szkoła 
Podstawowa nr 4 na ulicy Łąkowej 
została przekształcona w Zespół Szkolno-
Przedszkolny nr 1 w Redzie. Wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, 
Gmina Miasto Reda zwiększyła liczbę 
miejsc w publicznych przedszkolach, 
powołując do życia, będące częścią 
Zespołu, Przedszkole nr 4.
     c.d. str. 4 

NOWE REDZKIE 
PRZEDSZKOLE

fotografie S. Sobczak
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Z PRAC RADY 
MIEJSKIEJ W REDZIE

Podczas XXII sesji Rady Miejskiej w Redzie w dniu 2 lip-
ca 2020 roku podjęto następujące uchwały:
1.  Uchwała nr XXII/221/2020 w sprawie ustalenia planu sie-

ci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Miasto Reda,

2.  Uchwała nr XXII/222/2020 o zmianie Uchwały nr 
XV/170/2019 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 
2019 roku w sprawie Budżetu Miasta Redy na 2020 rok, 

3.  Uchwała nr XXII/223/2020 o zmianie Uchwały nr 
XV/169/2019 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 
2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej Miasta Redy.

Podczas XXIII sesji Rady Miejskiej w Redzie w dniu 30 
lipca 2020 roku podjęto następujące uchwały:
1.  Uchwała nr XXII/224/2020 o zmianie uchwały nr 

II/12/2018 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 29 listopada 
2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji 
Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego,

2.  Uchwała nr XXII/225/2020 o zmianie uchwały nr 
XX/209/2020 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 maja 
2020 r. w sprawie przekształcenia oddziałów przedszkol-
nych w Szkole Podstawowej nr 2 im. Małego Trójmiasta 
Kaszubskiego w Redzie w Przedszkole nr 3 w Redzie oraz 
utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Re-
dzie,

3.  Uchwała nr XXII/226/2020 o zmianie uchwały nr 
XIV/146/2019 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 listopada 
2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania 
nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach 
prowadzonych przez Gminę Miasto Reda, 

4.  Uchwała nr XXII/227/2020 o zmianie uchwały nr 
XXII/221/2020 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 2 lipca 
2020 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli 
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Miasto Reda,

5.  Uchwała nr XXII/228/2020 o zmianie Uchwały nr 
XV/161/2019 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 
2019 roku w sprawie udzielenia w 2020 roku pomocy 

Burmistrz Miasta Redy, na podstawie uchwały nr XXVI-
II/298/2017 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 29 marca 
2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kon-
sultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasto 
Reda (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 8 maja 2017 r. 
poz. 1589), ogłasza konsultacje społeczne projektu 
„Strategii Rozwoju Gminy Miasto Reda do roku 2030”.

Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt doku-
mentu „Strategia Rozwoju Miasto Reda do roku 2030”, 
w którym wskazano kierunki oraz cele strategiczne okre-
ślające rozwój Redy w ciągu najbliższych dziesięciu lat. 
Celem konsultacji jest umożliwienie mieszkańcom, insty-
tucjom społecznym oraz podmiotom gospodarczym złoże-
nia uwag dotyczących projektu dokumentu. 

Konsultacje przeprowadzone będą w postaci zbierania 
uwag i opinii na FORMULARZU ZGŁASZANIA UWAG, 
WNIOSKÓW I OPINII do projektu „Strategii Rozwo-
ju Gminy Miasto Reda do roku 2030”, w terminie od 
19 października do 10 listopada 2020 roku (obowiązuje 
data wpływu).

Wypełnione i podpisane czytelnie imieniem i nazwi-
skiem formularze można dostarczać:
•  ONLINE, przez wypełnienie formularza dostępnego na 

stronie internetowej www.reda.pl
•  drogą elektroniczną na adres: strategia@reda.pl  

(skan podpisanego formularza)
•  osobiście, wrzucając do skrzynki umieszczonej przy 

wejściu do Urzędu Miejskiego w Redzie, ul. Gdańska 33 
(bez możliwości potwierdzenia wpływu)

• d rogą korespondencyjną na adres:  
Urząd Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, 84-240 Reda

Pełna treść projektu „Strategii Rozwoju Gminy Miasto 
Reda do roku 2030” oraz wzór formularza konsultacyjne-
go dostępne będą od dnia rozpoczęcia konsultacji, tj. od 
19 października 2020 roku:
• na miejskim portalu internetowym reda.pl
•  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta 

w Redzie bip.reda.pl
•  w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Redzie, 

ul. Gdańska 33 

Uwagi i opinie zgłoszone po terminie, czyli z datą wpły-
wu po dniu 10 listopada, niepodpisane czytelnie imie-
niem i nazwiskiem oraz przesłane w formie innej niż 
na formularzu konsultacyjnym NIE BĘDĄ ROZPATRY-
WANE. 

KONSULTACJE SPOŁECZNE 
DOTYCZĄCE 

PROJEKTU STRATEGII 
ROZWOJU 

GMINY MIASTO REDA DO 
ROKU 2030
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Szanowni Czytelnicy!
Informujemy, że Miejski Biuletyn Informacyjny jest bezpłatnym 
miesięcznikiem informacyjnym Rady Miejskiej w Redzie i Burmi-
strza Miasta Redy. Zgodnie z Zarządzeniem nr OR.9.2016 Burmi-
strza Miasta Redy, Urząd Miasta w  Redzie zastrzega sobie prawo 
wyboru i redakcji nadesłanych materiałów, w  tym ich skracania 
i zmiany tytułów. Materiały do kolejnego numeru są przyjmowane 
w wersji elektronicznej (zdjęcia w wysokiej rozdzielczości) na adres:  
promocja@reda.pl. Przesłanie zdjęć jest równoznaczne z wyraże-
niem zgody na ich publikację. Ostatecznym terminem przyjmowania 
materiałów jest 20 dzień każdego miesiąca. W Biuletynie nie publi-
kuje się ogłoszeń komercyjnych.

Urząd Miasta w Redzie

rzeczowej Samorządowi Powiatu Wejherowskiego na 
publiczne drogi powiatowe na terenie miasta Redy,

6.  Uchwała nr XXII/229/2020 o zmianie Uchwały nr 
XV/170/2019 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 
2019 roku w sprawie Budżetu Miasta Redy na 2020 rok, 

7.  Uchwała nr XXII/230/2020 o zmianie Uchwały nr 
XV/169/2019 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 
2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej Miasta Redy,

8.  Uchwała nr XXII/231/2020 w sprawie udzielenia Burmi-
strzowi Miasta Redy wotum zaufania za rok 2019,

9.  Uchwała nr XXII/232/2020 w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu miasta Redy za 2019 rok,

10.  Uchwała nr XXII/233/2020 w sprawie udzielenia Burmi-
strzowi Miasta Redy absolutorium za 2019 rok.

Po analizie Raportu o stanie gminy i sprawozdania finan-
sowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 
miasta Redy za rok 2019, Burmistrz Miasta Redy Krzysztof 
Krzemiński uzyskał wotum zaufania i absolutorium za rok 
ubiegły.
Szczegółowy zapis całej sesji dostępny jest online 
w serwisie YouTube, przekierowanie z www.bip.reda.pl

Dalsze prace na Obwodowej.
5 maja Starosta Wejherowski podpisał umowę na dofinan-
sowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na 
wykonanie przebudowy ul. Obwodowej od skrzyżowania z 
ulicą Łąkową do ronda przy ulicy Młyńskiej. Prace potrwają 
do 30 października. 

Wysokość dofinansowania wynosi 75%. 

Celem zachowania płynności ruchu, na czas realizacji ro-
bót na ulicy Obwodowej wprowadzony został ruch jed-
nokierunkowy, od ul. Łąkowej w kierunku ronda przy ul. 
Młyńskiej. Ruch przebiega naprzemiennie po lewym bądź 
prawym pasie ruchu ul. Obwodowej. Dla jadących w prze-
ciwnym kierunku wyznaczono objazdy. Jednocześnie na 
czas robót zmieniono trasę autobusu linii nr 17. Przystanki 
Młyńska 02, Szkolna 01 n/ż oraz Cicha 02 n/ż są tymcza-
sowo zawieszone. Przebudowa kolejnego odcinka ul. Ob-
wodowej, od ul. Młyńskiej do ul. Gdańskiej, powinna roz-
począć się niebawem. To oznacza, że jeszcze w tym roku 
będziemy cieszyć się zakończeniem inwestycji na całej dłu-
gości ulicy. Poprawi się również bezpieczeństwo wszyst-
kich przejść dla pieszych, które zostaną doświetlone.

Użytkowników drogi serdecznie przepraszamy za 
utrudnienia, prosimy o wyrozumiałość i stosowanie 
się do zmienionej organizacji ruchu i przepisów ru-
chu drogowego.

INWESTYCJE MIEJSKIE 
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INWESTYCJE MIEJSKIE 
Polna po odbiorach
7 sierpnia zakończono odbiory budowy ulicy Polnej wraz 
z ulicą Karłowicza. Inwestycja uzyskała wszystkie niezbędne 
zezwolenia na użytkowanie, między innymi pod względem 
jakości jezdni, ciągów pieszo – rowerowych i sieci kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej oraz oświetlenia.
Rozpoczętą w roku 2018 budowę podzielono na etapy. 
W  pierwszym etapie, ze środków własnych wybudowano 
układ drogowy na odcinku ponad 600 metrów, a po stro-
nie północnej jednostronny chodnik wraz z oświetleniem. 
Powstała też sieć kanalizacji deszczowej z przepompownią 
i - wybudowana wspólnie z PEWIK Gdynia - nowa sieć wodo-
ciągowa. W drugim etapie, zakończonym w grudniu ubiegłe-
go roku, zrealizowano kolejne 300 metrów w kierunku ulicy 
Karłowicza, czyli asfaltową jezdnię, jednostronny chodnik 
z  szarej kostki betonowej oraz wjazdy na posesje po obu 
stronach ulicy. Pod koniec roku 2019 Reda pozyskała ponad 
dwa i pół miliona dofinansowania z Funduszu Dróg Samo-
rządowych. Te pieniądze przeznaczono w całości na dokoń-
czenie budowy ulic Polnej i Karłowicza. W ramach trzeciego, 
najdłuższego odcinka inwestycji powstał też chodnik po po-
łudniowej stronie i ścieżka rowerowa na całej długości ulicy.

Przedszkole nr 4 – c.d.
W czasie wakacji część budynku szkoły została zaadaptowa-
na na pomieszczenia przedszkolne. Do przedszkola prowa-
dzi osobne wejście z pochylnią dla wózków, pomieszczenia 
są pięknie wyremontowane, a łazienki dostosowane do 
potrzeb osób niepełnosprawnych. W nowym przedszkolu 
uczyć się będzie 130 dzieci w 6 grupach. Przedszkolaki mają 
zapewnioną opiekę, zajęcia dydaktyczne oraz posiłki. 

„Szóstka” po nowemu!
Po wakacjach i dłuższym czasie poza murami szkoły, ucz-
niowie redzkiej „Szóstki” wrócili do całkiem odmienionej 
placówki. Po zakończonej budowie nowego skrzydła, latem 
instalowano wyposażenie nowych pomieszczeń. 

W trosce o bezpieczeństwo użytkowników drogi, pięć skrzy-
żowań wykonano jako tzw. skrzyżowania wyniesione, czyli 
element uspokojenia ruchu. Oświetlenie ulicy zostało wy-
konane zgodnie z zaleceniami Planu Gospodarki Niskoemi-
syjnej i nowe latarnie są wyposażone w energooszczędne 
oprawy LED.

Łączna wartość inwestycji wynosiła ponad 12 mln 
złotych, z czego 2 567 696,00 zł pochodziło z Fun-
duszu Dróg Samorządowych. Pozostałe środki za-
pewniła Gmina Miasto Reda. Wykonawcą pierwsze-
go i  trzeciego etapu robót była firma KRUSZYWO  
Sp. z o.o. z siedzibą w Linii. Etap drugi zrealizowała 
MTM S.A. Firma Budowlano - Drogowa z Gdyni.

Jesienią trwają jeszcze ostatnie prace, jak uzupełnianie 
oznakowania poziomego jezdni oraz przebudowa kanaliza-
cji deszczowej w ulicy Trzcinowej. 
Łącznie w trzech etapach wykonano 266 m ulicy Karłowicza 
oraz 1400 m ulicy Polnej i 234 m ulicy Szymanowskiego.
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INWESTYCJE MIEJSKIE 
Pozostałe inwestycje w Redzie

Trwa budowa ulicy Handlowej – inwestycja w ramach 
procedury ZRID (Zezwolenie na Realizację Inwestycji Dro-
gowej). Inwestorem jest Lidl Polska. W ramach działań na 
rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i popra-
wy jakości komunikacyjnej, Gmina Miasto Reda, ze środ-
ków własnych, zrealizuje prawoskręt z ulicy 12 Marca oraz 
przebudowę ulicy Długiej na odcinku od ul. Puckiej do ul. 
Handlowej.

W ramach utwardzeń tymczasowych płytami IOMB za-
kończono prace na ulicy Ogińskiego, niebawem rozpocznie 
się utwardzanie ulicy Rumiankowej, fragmentu ulicy Pro-
stej oraz – w ramach inicjatyw lokalnych – odcinka miedzy 
ulicami Lipowa i Pogodną.

Powstały nowe chodniki – w tym alejka na cmentarzu 
przy ul. Gniewowskiej, chodnik na ulicy Kwiatowej, frag-
ment chodnika i opaska na ulicy Poprzecznej, fragment 
chodnika przy Szkole Podstawowej nr 4. Zakończono bu-
dowę fragmentu chodnika przy ul. Łąkowej, aż do Powiato-
wego Zespołu Szkół (kontynuacja). Trwa budowa fragmen-
tów chodnika wzdłuż ulic Brzechwy i Norwida.

Trwa rozbudowa Fabryki Kultury. Po rozstrzygnięciu ko-
lejnego przetargu na plac budowy wszedł drugi wykonaw-
ca, prace budowlane przebiegają bez przeszkód.

W przypadku rozbudowy szkoły Podstawowej nr 5, pro-
cedura uzyskania pozwolenia na budowę znacznie się wy-
dłużyła, w związku z pandemią koronawirusa. Po unieważ-
nieniu pierwszego przetargu na wyłonienie wykonawcy 
Gmina Miasto Reda ogłosiła kolejny, otwarcie ofert nastąpi 
7 października.

Oprócz wyżej wymienionych, Gmina wykonuje szereg bie-
żących prac inwestycyjnych związanych z poprawą bez-
pieczeństwa i jakości przestrzeni publicznej. Między 
innymi wykonano doświetlenie alejek parkowych i przejść 
dla pieszych, ustawiono nowe ławki i wiaty przystankowe 
na ulicy Obwodowej oraz naprzeciwko przychodni przy ul. 
Łąkowej, wykonano też miejsca postojowe dla osób nie-
pełnosprawnych. Na bieżąco remontowane są również – 
nieustająco dewastowane – windy w tunelach oraz urzą-
dzenia na miejskich placach zabaw.

Łącznie wyposażono 6 sal lekcyjnych, w tym pracownie te-
matyczne oraz ich zaplecza (m.in. pracownie chemiczną, 
biologiczną i fizyczną), salę i szatnię dla zerówki, pokój na-
uczycielski, salę konferencyjną, gabinety do terapii indywi-
dualnych oraz gabinet wicedyrektora. 
Dostawę i montaż wyposażenia meblowego zapewniła wy-
łoniona w przetargu firma INTERPLASTIC Roger Żółtowski 
z siedzibą w Tuchomiu. Za ponad 300 tysięcy złotych szkoła 
otrzymała, między innymi: 244 krzesła, 59 dwuosobowych 
ławek, 40 obrotowych krzeseł, 15 biurek nauczycielskich, 
6 tablic, specjalistyczne wyposażenie pracowni chemicznej 
(8 stołów dla uczniów, dygestorium, stół demonstracyjny, 
2 biurka, stół laboratoryjny, stół na chemikalia), godła, kosze 
do segregacji odpadów, szafki do szatni, szafy na pomoce 
dydaktyczne i dokumenty, szafy skrytkowe, 6 stołów i 24 
krzesła dla uczniów zerówki, szafy na dokumenty i 6 tabore-
tów do aktywnego siedzenia. 

Szkołę wyposażono też w sprzęt elektroniczny, który do-
starczyła firma WILANKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 
Za 73 tysiące złotych zakupiono 37 zestawów komputero-
wych (monitor, klawiatura, mysz, pakiet OFFICE) i 7 tablic 
multimedialnych. 
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SPOTKANIE MIAST 
PARTNERSKICH
6 sierpnia Redę odwiedzili przedstawiciele miast part-
nerskich: burmistrz Łowicza Krzysztof Kaliński, za-
stępca burmistrza Łowicza Bogusław Bończak, prze-
wodniczący Rady Miejskiej w Lublińcu Gabriel Podbioł 
oraz burmistrz Lublińca Edward Maniura. 

Redę reprezentowali przewodniczący Rady Miejskiej Kazi-
mierz Okrój, burmistrz Krzysztof Krzemiński, zastępca bur-
mistrza Halina Grzeszczuk oraz sekretarz miasta Hanna Ja-
niak. Spotkanie miało charakter roboczy i było poświęcone 
zagadnieniom współpracy społeczno-kulturalnej w drugiej 
połowie roku 2020.
Między innymi goście odwiedzili Rodzinny Park Miejski, 
gdzie w roku 2012, z okazji jubileuszu 45 rocznicy nadania 
Redzie praw miejskich, posadzono 7 dębów, tworzących 
obecnie Aleję Przyjaźni.

RODZINNE 
HARCOWANIE
Na początku września zuchy, harcerze i ich rodzice wy-
ruszyli z Redy do Harcerskiej Bazy Obozowej Hufca ZHP 
Rumia w Potęgowie. 

Na miejscu harcerze mogli korzystać z wszystkich punk-
tów i atrakcji dostępnych na terenie bazy. Ogromnym po-
wodzeniem cieszyły się sporty wodne. Do dyspozycji były 
kajaki oraz żaglówki. Uczestnicy z kapitanami pływali na 
tzw. „puckach”, a na tych, którzy już potrafią żeglować 
czekały „optymisty”. Na jednym z obozowisk można było 
zwiedzać indiańskie tipi, przy ogniu posłuchać opowieści 
o Indianach preriowych oraz wziąć udział w warsztatach 
tworzenia łapaczy snów. W innej części bazy odbywały się 
szkolenia z pierwszej pomocy, gdzie można było obejrzeć 
sprzęt WOPR oraz dowiedzieć się podstawowych informa-

cji na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Ciekawe okazały się zajęcia z kamuflażu, gdzie po krótkim 
instruktażu należało się ukryć i zamaskować w zaroślach, 
tak, by pozostać niezauważonym. Można było również 
sprawdzić swoją zręczność i bez pomocy rąk spróbować 
zjeść jabłko zawieszone na sznurku. W tym miejscu było 
bardzo głośno i bardzo zabawnie. 

Wieczorem nie mogło zabraknąć ogniska, podczas którego 
każdy z rodzinnych patroli zaprezentował się artystycznie. 
Nie zabrakło wspomnień z dawnych harcerskich biwaków 
i obozów. Ognisko paliło się do późnych godzin nocnych. 
Warto wspomnieć, że najmłodszy uczestnik wyjazdu miał 
zaledwie 6 miesięcy, a rodzinom towarzyszyły także pieski. 
W niedzielę kontynuowano zajęcia, a dla wszystkich, któ-
rzy marzyli o mniej aktywnym wypoczynku, przygotowa-
no strefę chillout z kolorowymi hamakami. Dodatkowo, 
w świetlicy odbyła się prelekcja na temat problemów uza-
leżnień. Przygotowano tam plakaty oraz rozdano ulotki 
tematyczne. Spotkanie zakończył uroczysty apel, na któ-
ry przybyła komendantka hufca dh. hm. Patrycja Jabłoń-
ska. Bardzo ważnym punktem było uroczyste przekazanie 
funkcji oraz sznura Komendanta Harcerskiego Szczepu 
Leśnego Wampum. Nowym komendantem został dh pwd. 
Konrad Piotrowski.
Rodzinne Harcowanie odbyło się dzięki dofinansowaniu 
Gminy Miasto Reda. Wszyscy prowadzący zajęcia byli 
wolontariuszami, a organizatorem wyjazdu był Harcerski 
Szczep Leśnego Wampum Reda z byłym już komendantem 
szczepu, hm. Mariuszem Piotrowskim na czele.

Tekst i zdjęcia: M. Piotrowski
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fot. OMGGS

5 sierpnia w porcie jachtowym w Krynicy Morskiej gmi-
ny Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot 
podsumowały akcję #MetropoliaGłosuje. 30 tys. zł dla 
samorządów z największą frekwencją w wyborach 
prezydenckich trafiło do Sopotu, Władysławowa i Kry-
nicy Morskiej. Frekwencja w całej metropolii wyniosła 
rekordowe 67,24%. 

W spotkaniu udział wzięli: Aleksandra Dulkiewicz, prezes 
Rady OMGGS i prezydent Gdańska, Jacek Karnowski, wi-
ceprezes Rady OMGGS i prezydent Sopotu, Michał Glaser, 
prezes Zarządu OMGGS, Maciej Rusek, członek Zarządu 
OMGGS, Krzysztof Swat, burmistrz Krynicy Morskiej, Ro-
man Kużel, burmistrz Władysławowa, Krzysztof Krzemiń-
ski, burmistrz Redy, Wojciech Kankowski, burmistrz Żuko-
wa, Janusz Wróbel, burmistrz Pruszcza Gdańskiego, Marcin 
Majek, wójt Kosakowa, Mieczysław Gołuński, burmistrz 
Kartuz, Sylwia Biankowska, zastępca burmistrza Kartuz, 
Bogusława Engelbrecht, wójt Linii, Żanna Stępińska, kie-
rownik Zespołu ds. Promocji, Turystyki i Kultury w Helu. 

Krajowa Izba Odwoławcza podjęła decyzję o przywró-
ceniu Nextbike Polska S.A. do dialogu konkurencyjne-
go dot. roweru Mevo. Spółka została wykluczona z roz-
mów w czerwcu tego roku w związku z nienależytym 
wykonaniem projektu Mevo 1.0. Decyzja o włączeniu 
Nextbike Polska S.A. do dialogu oznacza wydłużenie 
procedury przetargowej o kilka tygodni. 
 
– W polskim prawie zamówień publicznych jest luka, która nie 
pozwala wykluczyć wykonawcy, którego spółka córka nie po-
radziła sobie z projektem. Decyzja KIO jest dla nas rozczaro-
wująca - oznacza, że wykonawca, który de facto nie podołał 
wykonaniu Mevo, ma teraz dołączyć do dialogu – mówi Jacek 
Karnowski, prezydent Sopotu i wiceprezes Rady Obszaru 
Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMGGS). 

Operatorem roweru metropolitalnego Mevo od marca do 
października 2019 r. była spółka celowa założona przez 
Nextbike Polska. NB Tricity w 100% należała do Nextbike 
Polska i powołana została wyłącznie do realizacji projektu 
Mevo, na co pozwala polskie prawo zamówień publicznych. 
Co więcej, Nextbike Polska pisemnie deklarował, że to 
spółka-matka w 90-procentach wykona umowę z OMGGS - 
formalnie jako podwykonawca swojej spółki-córki. Będący 
operatorem systemów rowerowych w większości polskich 
miast Nextbike Polska również formalnie gwarantował wy-
konanie umowy na czas i zgodnie z parametrami oczeki-
wanymi przez OMGGS. W trakcie realizacji projektu Mevo 
Nextbike Polska dwukrotnie zmieniał prezesów zarządu. 
Pogorszyła się też jego sytuacja finansowa. Podczas gdy 
w maju 2018 r., kiedy rozstrzygany był przetarg na Mevo 
akcje Nextbike’a warte były 130 zł, to w październiku ub. 
roku jedna akcja była warta 14 zł. Po wypowiedzeniu umo-
wy przez OMGGS firma została sprzedana niemieckiemu 
funduszowi inwestycyjnemu. 

Bezpośrednim powodem wypowiedzenia umowy był for-
malny wniosek NB Tricity o poparcie planu restrukturyza-
cji spółki oraz brak należytego wykonania umowy. Zgodnie 
z prawem plan restrukturyzacji polega na wprowadzaniu 
zmian, które mają naprawić przedsiębiorstwo w celu usta-
bilizowania jego funkcjonowania. 

– Mimo próśb o wspólne ustalenie zasad restrukturyzacji, 
prezes Nextbike Polska przesłał nam wówczas formalną pro-
pozycję, wobec której musieliśmy zagłosować “za” lub “prze-
ciw”. Przed podjęciem decyzji otrzymaliśmy wgląd w sytuację 
finansową spółki i wnioskowaliśmy o dialog z Alior Bankiem, 
który finansował większość kredytów spółki. Po rzetelnej ana-
lizie sytuacji, w trosce o publiczne środki, wraz z prezydentami 
i burmistrzami podjęliśmy decyzję o wypowiedzeniu umowy. 
Dzięki temu zachowaliśmy 30 milionów zł przeznaczonych na 
drugi etap Mevo, odzyskaliśmy 4,02 mln zł gwarancji banko-
wej. Otrzymaliśmy też pisemną deklarację prezesa Nextbike 
Polska, iż abonenci otrzymają zwrot środków. Niestety dekla-
racja ta do dziś nie została zrealizowana – mówi Michał Gla-
ser, prezes Zarządu OMGGS.

#METROPOLIAGŁOSUJE 
- GMINY NAGRODZONE

CO DALEJ Z MEVO?

W rywalizacji #MetropoliaGłosuje brało udział 48 miast 
i gmin OMGGS. Bitwa o głosy rozgrywała się w trzech ka-
tegoriach. W kategorii gmin do 10 tysięcy mieszkańców 
zwyciężyła Krynica Morska z końcową frekwencją 86,07%, 
o włos wyprzedzając lidera z I tury – Jastarnię, gdzie śred-
nia frekwencja wyniosła 85,83%. Liderem w gminach od 10 
do 30 tys. mieszkańców zostało Władysławowo (81,12%) 
wyprzedzając dzielnie walczącą gminę Kosakowo (77,74%). 
Wśród gmin powyżej 30 tysięcy mieszkańców ostatecz-
nie wygrał Sopot (75,95%), wyprzedzając Gdynię (73,59%) 
i Gdańsk (73,22%). Każdy ze zwycięzców otrzymał 30 tysię-
cy złotych i sam zdecyduje, na co wydać pieniądze.
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Problemów we współpracy z wykonawcą Mevo było spo-
ro. Kolejni prezesi Nextbike’a deklarowali kolejne terminy 
dostaw rowerów. Nie były one dotrzymywane. Kluczowy, 
acz z miesiąca na miesiąc coraz lepiej rozwiązywany był 
problem z ładowaniem i serwisowaniem rowerów na czas. 
W maju został ogłoszony dialog konkurencyjny dot. nowe-
go Mevo. Wśród uczestników, którzy zgłosili się do udziału 
była także spółka Nextbike Polska. W czerwcu tego roku 
komisja przetargowa złożona z przedstawicieli OMGGS, 
oficerów rowerowych z Gdyni, Gdańska, Sopotu i Tczewa, 
specjalistów ds. zamówień publicznych i prawników zde-
cydowała o wykluczeniu Nextbike Polska z postępowania 
przetargowego dot. Mevo 2.0. Powodem było nienależyte 
wykonanie projektu Mevo 1.0, którego spółka była 90-pro-
centowym podwykonawcą (wykluczenie na podstawie 
art.24 ust.5 pkt 2 Pzp). Spółka Nextbike Polska nie zgodziła 
się z tą decyzją i odwołała do Krajowej Izby Odwoławczej, 
która zdecydowała o unieważnieniu wykluczenia. Oznacza 
to, że Nextbike Polska zostaje włączony do rozmów w dia-
logu konkurencyjnym na takich samych zasadach jak po-
zostali uczestnicy. 

– Byliśmy gotowi na zaproszenie wykonawców do składania ofert 
we wrześniu i rozstrzygnięcie przetargu. Decyzja KIO spowodo-
wała wydłużenie procedury o kilka tygodni. W tej chwili najbar-
dziej realnym scenariuszem uruchomienia nowego Mevo jest 
jesień przyszłego roku. Obecnie pracujemy nad uruchomieniem 
systemu nie tylko w 14 gminach. Kolejne, jak Wejherowo, Kosa-
kowo, Kolbudy i gmina wiejska Pruszcz Gdański zgłaszają chęć 
dołączenia do projektu – dodaje Michał Glaser.
 
W dotychczasowym postępowaniu brały udział dwie firmy: 
konsorcjum BikeU i Freebike oraz firma Marfina (Movienta) 
z podwykonawcą Geovelo. Decyzja KIO o konieczności za-
proszenia trzeciej firmy oznacza, że przeprowadzona zo-
stanie nowa runda rozmów z Nextbike Polska. Kolejnym 
krokiem będzie ogłoszenie ostatecznych warunków zamó-
wienia publicznego, co nastąpi prawdopodobnie późną 
jesienią. Wcześniej odbędzie się też kolejna tura rozmów 
z mieszkańcami dot. Mevo 2.0. Po ogłoszeniu ostateczne-
go opisu zamówienia zaproszone firmy będą miały przy-
najmniej 10 dni na złożenie ofert.

***
System roweru metropolitalnego Mevo obejmuje 14 gmin 
OMGGS (Gdańsk, Gdynia, Sopot, Żukowo, Reda, Pruszcz 
Gdański, Tczew, Sierakowice, Rumia, Somonino, Stężyca, 
Kartuzy, Puck i Władysławowo), a kolejne już zgłaszają 
chęć dołączenia do projektu (Wejherowo, Kosakowo, Kol-
budy i Gmina Wiejska Pruszcz Gdański). Od 26 marca do 
28 października 2019 r. – ponad 160 tys. zarejestrowanych 
użytkowników, wypożyczyło 1224 w pełni elektryczne ro-
wery ponad 2 miliony razy. Mevo było najbardziej popular-
nym systemem roweru publicznego w kraju. Przez ostat-
nie miesiące - po wypowiedzeniu umowy nierzetelnemu 
operatorowi - zespół ds. Mevo, składający się z oficerów 
rowerowych oraz specjalistów od zamówień publicznych, 
rozmawiał z potencjalnymi operatorami o przyszłości sy-
stemu w trakcie dialogu technicznego. Zebrane informacje 
i analizy są podstawą do założeń działania Mevo w kolej-
nych latach. Ważnym elementem tego procesu są opinie 
mieszkańców metropolii i użytkowników roweru Mevo.

Podczas sesji plenarnej izby wyższej senatorowie więk-
szością głosów poparli projekt ustawy metropolitalnej 
w województwie pomorskim. 10 września odbyło się dru-
gie czytanie projektu, który decyzją senatorów został 
skierowany do dalszych prac w Sejmie. 

Podczas posiedzenia Senatu RP Obszar Metropolitalny 
Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMGGS) reprezentowali: Jacek Kar-
nowski, prezydent Sopotu, wiceprezes Rady OMGGS, Bo-
gusława Engelbrecht, wójt Linii, Jacek Michalski, burmistrz 
Nowego Dworu Gdańskiego, Mirosław Chyła, burmistrz 
Pelplina, Michał Glaser, prezes Zarządu OMGGS oraz Ma-
ciej Rusek, członek Zarządu OMGGS. 
 
– Dzisiaj wiemy doskonale, że proste rozwiązania dot. woje-
wództwa pomorskiego wyczerpały się. Dzisiaj szukamy no-
wych rozwiązań ustawowych, legislacyjnych, aby Pomorze, 
aglomeracja, metropolia, wszystkie miejscowości naszego 
województwa mogły się rozwijać. Ustawa metropolitalna, jest 
takim dokumentem, który pozwala również finansować nowe 
wyzwania inwestycyjne, ale też komunikacyjne i społeczne. 
To bardzo ważna ustawa, abyśmy byli nadal ambitnym regio-
nem, rozwiązującym problemy mieszkańców – mówi Ryszard 
Świlski, senator RP. 
 
Metropolia to przede wszystkim korzyści dla małych 
miejscowości. Dodatkowe fundusze dla Pomorza pozwolą 
m.in. na zakup dodatkowych autobusów, tramwajów, tro-
lejbusów i pociągów, a także na stworzenie nowych połą-
czeń i koordynację budowy priorytetowych dla metropolii 
dróg. Jest to szczególnie ważne dla małych samorządów. 
Bez ustawy metropolitalnej nie będzie można dostatecznie 
zadbać o mieszkańców najmniejszych miejscowości i wal-
czyć z wykluczeniem komunikacyjnym, które jest jednym 
z największych wyzwań naszego kraju. Dodatkowy budżet 
przełoży się na wyrównanie standardu usług oświatowych 
i kulturalnych w małych i dużych gminach, skoordynowa-
ne planowanie przebiegu dróg, terenów inwestycyjnych 
i mieszkaniowych czy wspólną promocję zagraniczną atu-
tów gospodarczych i turystycznych naszych miast i gmin. 
Powołanie metropolii to temat obecny w debacie publicz-
nej od kilku lat. W 2011 r. z inicjatywy prezydenta Pawła 
Adamowicza powstało stowarzyszenie samorządowe 
Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, w którym 
współdziała 57 samorządów - zarówno gminy miejskie, 
jak i wiejskie, a także osiem powiatów, z liczbą mieszkań-
ców bliską 1,6 mln. Pomorska metropolia istnieje więc fak-
tycznie, ale do jej dalszego rozwoju niezbędna jest ustawa 
uchwalona przez obie izby parlamentu i podpisana przez 
Prezydenta RP.

Czym jest związek metropolitalny?
Związek metropolitalny jest kolejną formą współdziała-
nia jednostek samorządu terytorialnego przynoszący 
konkretne, codzienne korzyści dla mieszkańców obszaru 
metropolitalnego. Uchwalenie ustawy przez Parlament da-
łoby prawo dysponowania dodatkowymi środkami na rea-
lizację wspólnych zadań. 5% z podatku PIT, zasilające dotąd 
budżet państwa, przeznaczonych zostanie na poprawę ja-
kości życia mieszkańców metropolii.

DOBRE WIEŚCI Z SENATU
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Od 1 września do 30 listopada trwa Powszechny Spis Rol-
ny 2020. Spisem objęte są gospodarstwa rolne osób fi-
zycznych (gospodarstwa indywidualne), osób prawnych 
oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowo-
ści prawnej. Udział w spisie jest obowiązkowy.

Rolnicy są pytani o wielkość areału, czy hodowlę. Na for-
mularzu znajdą się także pytania o szczegóły związane ze 
sposobami prowadzonej produkcji zwierzęcej i roślinnej. 
Można spisać się samodzielnie, wypełniając formularz spi-
sowy dostępny na stronie spis.gov.pl lub dzwoniąc na in-
folinię spisową pod numer 22 279 99 99. Z użytkownikami 
gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się samodzielnie, 
skontaktują się rachmistrzowie spisowi. Tu również możli-
we są dwa sposoby:
•  Telefonicznie, w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie 

telefonicznym,
•  Bezpośrednio, w celu przeprowadzenia spisu w wywia-

dzie bezpośrednim, w miejscu dogodnym dla użytkowni-
ka gospodarstwa rolnego.

Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do prze-
strzegania tajemnicy statystycznej. Wszelkich informacji 
dotyczących realizacji spisów powszechnych przepro-
wadzanych w województwie pomorskim udziela Urząd 
Statystyczny w Gdańsku, tel. 58 768 31 00.

PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. informuje, że z dniem 12 wrześ-
nia 2020 roku wchodzą w życie nowe taryfy za usługi 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowa-
dzania ścieków na terenie Komunalnego Związku Gmin 
Doliny Redy i Chylonki (gminy Gdynia, Rumia, Reda, Wej-
herowo, części gmin wiejskich Kosakowo i Wejherowo). 

Nowe taryfy będą obowiązywały do 11 września 2023 
roku. Zmienione taryfy dostępne są na stronie: 

ROLNIKU, SPISZ SIĘ! NOWE CENY I OPŁATY 
ZA DOSTAWĘ WODY 
I ODBIÓR ŚCIEKÓW

Wzrost cen świadczonych przez PEWIK GDYNIA usług jest 
skutkiem wzrostu kosztów działalności wynikających prze-
de wszystkim ze wzrostu od 1 stycznia 2020 roku o 50% 
cen energii elektrycznej, wzrostu odpisu amortyzacyjnego 
i kosztów eksploatacyjnych związanych z oddawaniem do 
użytkowania nowej i modernizowanej infrastruktury oraz 
wzrostu kosztów usług obcych i kosztów osobowych będą-
cych skutkiem zmian zachodzących na rynku pracy w latach 
2018 – 2020.

PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. informuje, że osoby, których 
nieruchomości są obecnie przyłączone do kanalizacji 
sanitarnej tut. Przedsiębiorstwa i dotychczas odprowa-
dzają ścieki do sieci kanalizacyjnej bezumownie, mogą 
w terminie od dnia 23 września do 31 grudnia 2020 roku 
zgłosić się do Spółki w celu zawarcia umowy o odbiór 
ścieków.

W stosunku do osób zgłaszających przyłączenie nierucho-
mości do sieci, Spółka rezygnuje z dochodzenia jakichkol-
wiek roszczeń finansowych z tytułu przyłączenia się do jej 
sieci i bezumownego odprowadzania ścieków. Zgłoszenia 
należy dokonać na formularzu ZOT-D-10. 
Niezgłoszenie w powyższym terminie skutkuje m.in. obcią-
żeniem klienta kosztami świadczenia tej usługi za 36 mie-
sięcy wstecz.

PRZYŁĄCZ SIĘ DO SIECI 
KANALIZACYJNEJ!
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SREBRNA REDA

WAKACJE Z TEATREM NARODOWE 
CZYTANIEGrupa artystyczna Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Re-

dzie w wakacje nie zwalnia tempa. Na początku lipca se-
niorzy zwiedzali Gdański Teatr Szekspirowski. 

Program był bogaty i obejmował poznanie historii Szkoły 
Fechtunku, zwiedzanie Sali Głównej oraz tarasu z widokiem 
na zabytkową część miasta, a także przejście po murze i dzie-
dzińcach. Jedną z głównych atrakcji tego dnia było otwarcie 
dachu teatru, jedynej tego typu konstrukcji na świecie. Budy-
nek Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego jest uznawany za 
jedno z największych dzieł architektury ostatnich lat. Pokry-
wa go 1 200 000 sztuk antracytowych cegieł i ceglanej kostki 
brukowej, a klimat drewnianego wnętrza przenosi widzów do 
czasów wielkiego patrona. 

Studenci redzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wzięli 
udział w ogólnopolskiej akcji NARODOWEGO CZYTANIA 
pod patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej An-
drzeja Dudy. 

„Grupa artystyczna UTW” przygotowała czytanie wybranych 
fragmentów „Balladyny” Juliusza Słowackiego. To opowieść 
o dwóch siostrach, Alinie i Balladynie, które - aby rozstrzyg-
nąć spór o rękę księcia Kirkora - postanawiają nazbierać 
w lesie malin. Juliusz Słowacki napisał dramat, który bardzo 
dobrze ilustruje istnienie na świecie dobra i zła. Tym dobrem 
i złem są nasze dwie siostry, z których każda kierowała się 
innymi wartościami. Liderem grupy jest Anna Mostek.

Fot. Grażyna Richert, Michał Kaczmarek, Jerzy Szabowicz

Grupa spotkała się też z Anną Ratkiewicz, koordynatorką 
projektu „Teatralny Pasjans 2020”. To inicjatywa Działu Edu-
kacji Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, skierowana do 
amatorskich grup teatralnych z terenu województwa po-
morskiego. W szóstej edycji Teatralnego Pasjansa uczestnicy 
jak zawsze zmierzą się z arcydziełami literatury światowej. 
W tym roku obejrzymy „Odyseję” Homera, „Żaby” Arystofa-
nesa” i  „Don Kichota” Cervantesa. Redzcy seniorzy pracują 
nad adaptacją „Żab” Arystofanesa, którą zaprezentują w  li-
stopadzie. Redzcy seniorzy pracują z reżyserem Maciejem 
Wiznerem, doskonaląc pod jego kierunkiem umiejętności 
komunikacyjne, ćwiczenia postrzegania faktów, pobudzenie 
wyobraźni i  kreatywności. Swojego reżysera grupa mogła 
podziwiać na scenie, podczas spektaklu Trzej Muszkieterowie 
w Teatrze Miejskim w Gdyni. 
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Zgodnie z zapisami Ustawy o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach, właściciel nieruchomości, wspólnota 
czy spółdzielnia mieszkaniowa są obowiązane złożyć de-
klarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania 
na danej nieruchomości mieszkańca lub powstania od-
padów komunalnych.

W przypadku zmiany danych mających wpływ na wysokość 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właści-
ciel jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 
10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
nastąpiła zmiana. Mowa tu o takich informacjach, jak liczba 
osób zamieszkujących daną nieruchomość, nawet jeśli nie są 
zameldowane. Weryfikacja złożonych deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie 
prowadzona w oparciu o dane zgromadzone w ewidencji 
ludności, przeprowadzony wywiad środowiskowy oraz dane 
pozyskane od innych jednostek np. ilość zużytej wody.
Urząd Miasta w Redzie oczekuje, aby mieszkańcy miasta, 
członkowie wspólnot mieszkaniowych lub zarządcy, którzy 
do tej pory nie złożyli deklaracji uzupełnili wymagane infor-
macje. Dotyczy to również tych, którzy nie zaktualizowali 
ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość. Deklara-
cje należy wysłać pocztą lub złożyć w skrzynce umieszczo-
nej przed wejściem do Urzędu Miasta w Redzie. Formularz 
deklaracji dostępny jest na stronie internetowej miasta  
www.reda.pl w zakładce Gospodarka Odpadami. Niewypeł-
nienie tego obowiązku będzie skutkowało wszczęciem postę-
powania egzekucyjnego i wydaniem decyzji administracyjnej 
naliczającej opłatę za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi do 5 lat wstecz.

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologicz-
ną, od dnia 14 sierpnia 2020 roku do odwołania Eko Do-
lina spółka z o.o. w Łężycach zaprzestaje przyjmowa-
nia odpadów od osób indywidualnych.

Przyjmowanie odpadów dotyczy również mieszkańców 
miasta Gdynia i miasta Reda oraz Gminy Wejherowo w ra-
mach prowadzonego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych. Zakaz nie dotyczy odpadów komunalnych 
i  selektywnych, odbieranych od mieszkańców przez firmę 
Sanipor na terenie Redy. Odpady od firm transportowych 
są przyjmowane bez zmian. Ponadto spółka informuje, że 
w pomieszczeniu WAGI może przebywać tylko jedna osoba.

WERYFIKACJA DANYCH 
W DEKLARACJACH 
ŚMIECIOWYCH

PSZOK W ŁĘŻYCACH 
NIECZYNNY DO 
ODWOŁANIA

INFORMACJA
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY 

SPOŁECZNEJ W REDZIE

TERMINY SKŁADANIA 
WNIOSKÓW 

Wnioski na okres zasiłkowy 2020/2021 
o ustalenie prawa do:
• świadczenia „Dobry Start” (300+)
• zasiłków rodzinnych
• funduszu alimentacyjnego
•  specjalnego zasiłku opiekuńczego 

przyjmowane są od 1 sierpnia 2020 roku 
drogą elektroniczną oraz w formie papierowej 
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Redzie ul. Derdowskiego 25 pok. nr 1, 
od poniedziałku do czwartku w godz. 7:30 – 15:30, 
piątek w godz. 7:30 – 15:15

TELEFON:
58 678 74 87 

678 58 65 wew. 40 lub 43

Jednocześnie przypominamy, że wnioski 
o ustalenie prawa do świadczenia 
wychowawczego (500+) na nowy okres zasiłkowy 
przyjmowane będą od 1 lutego 2021 roku drogą 
elektroniczną, a od 1 kwietnia 2021 roku w formie 
papierowej.

Osoby, które złożyły wniosek o świadczenie 
500+ po 1 lipca 2019 roku, w roku 2020 roku 
nie muszą składać kolejnego wniosku, bowiem 
świadczenie zostało przyznane do 31 maja 
2021 roku.

W trosce o bezpieczeństwo Mieszkańców oraz 
Pracowników prosimy w miarę możliwości 
o składanie wniosków drogą elektroniczną.

Dyrektor MOPS Reda – Jolanta Dampc
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Program „Czyste Powietrze”
Czyste Powietrze to rządowy program priorytetowy, którego celem jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji, 
które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych słabej jakości paliwem w przestarzałych domowych 
kotłach.
Dla kogo?
Adresatami programu są właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnego budynku mieszkalnego lub wydzielonego 
w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.
Co obejmuje dofinansowanie?
Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne 
źródła ciepła spełniające najwyższe normy tj.:
1. węzeł cieplny,
2. pompa ciepła,
3. kocioł gazowy kondensacyjny,
4. kocioł olejowy,
5. ogrzewanie elektryczne,
6. kocioł na paliwo stałe spełniający określone wymagania.
Dofinansowanie można pozyskać również na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku 
oraz montaż odnawialnych źródeł energii OZE.
Więcej: wfos.gdansk.pl/czyste-powietrze

Program „Moja Woda”
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza nabór wniosków o dofinanso-
wanie dla zadań wpisujących się w program priorytetowy „Moja Woda”, realizowany we współpracy z Narodowym 
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Celem programu jest ochrona zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jedno-
rodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej. Program realizowany będzie w latach 
2020-2024.
Termin naboru wniosków: nabór ciągły od dnia 01.07.2020 r. do dnia 31.05.2024 r. lub do czasu rozdysponowania 
puli środków.
Dla kogo?
Beneficjentami programu są osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której 
znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z uwzględnieniem domów nowo budowanych z kompletnym syste-
mem orynnowania dachu, z wyłączeniem tych nieruchomości, dla których udzielono już dofinansowania z programu 
„Moja Woda”.
Jakie wsparcie?
Dofinansowanie udzielane będzie w formie dotacji, nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych instalacji i nie więcej 
niż 5 000 zł na jedno przedsięwzięcie.
Co obejmuje dofinansowanie?
Dofinansowanie obejmuje zakup, montaż, budowę i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie 
wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, takich jak:
1.  przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, 

otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego,
2.  instalacja rozsączająca,
3.  zbiornik retencyjny szczelny lub infiltracyjny:
 • zbiornik retencyjny nadziemny otwarty od 2 m3 pojemności,
 •  zbiornik retencyjny nadziemny zamknięty od 1 m3 pojemności (w przypadku zbiorników o pojemności mniejszej 

niż 2 m3 wymagane jest aby w ramach dofinansowania zostały zakupione minimum 2 szt.),
 •  zbiornik retencyjny podziemny zamknięty od 2 m3 pojemności,
4.  elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Funduszu, tel. 58 743 18 62, 58 743 18 59, 58 743 18 24
Szczegółowe informacje nt. w/w programów finansowych znajdują się na stronie wfos.gdansk.pl

DOFINANSOWANIE NA RZECZ OCHRONY 
ŚRODOWISKA
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SportGeneracja to ogólnopolska idea angażująca dzieci 
do zabawy w sport i aktywność fizyczną, realizowana 
od 2011 roku przez fundację Wychowanie przez Sport.

W roku 2020 akcja prowadzona jest w dziesięciu polskich 
miejscowościach, między innymi w Redzie. Udział wzięło 
około 250 uczniów klas IV-VI Szkół Podstawowych nr 2 i 4 
z Redy oraz Bolszewa. Były gry, zabawy, ale także rywaliza-
cja biegowa indywidualna oraz sztafety dziewcząt i chłop-
ców. Najlepsi w poszczególnych konkurencjach otrzymali 
okolicznościowe statuetki i upominki rzeczowe, a wszyscy 
uczestnicy - koszulki i medale.

26 września, na leśnym skrzyżowaniu ulic Karłowicza 
oraz Nowowiejskiego w Redzie, nastąpił start VII Redz-
kiego Biegu z okazji 30-lecia Samorządu. 

Licząca 10 km trasa prowadziła szlakami leśnymi Puszczy 
Darżlubskiej. Na starcie stanęło i bieg ukończyło 139 biega-
czek i biegaczy. W klasyfikacji generalnej na podium stanęli: 
Mężczyźni 
1. Paweł Tomeczkowski Rumia 37:39.39;
2. Łukasz Kuropatwa Rumia 38:17.65 
3. Paweł Cybula Kazimierz 38:59. 33 
Kobiety
1. Zuzanna Głombiowska Gdynia 43:00.47
2. Agnieszka Turska Gdańsk 47:27.97 
3. Malwina Maliszewska Gdynia 49:28.29
Wszyscy uczestnicy otrzymali okolicznościowe medale, 
a najlepsi okolicznościowe statuetki i upominki rzeczowe. 
Organizatorami biegu byli: Urząd Miasta w Redzie, Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Redzie, The North Event, Ul-
tra Way Team, UKS 1 Reda. Wszystkie wyniki na stronie: 
https://elektronicznezapisy.pl/event/5096.html

Tekst i fot. Michał Kaczmarek

SportGeneracja
W REDZIE

VII REDZKI BIEG

REDA SPORTOWA

Wśród prowadzących znaleźli się znakomici lekkoatleci, 
m.in. złoty medalista Halowych Mistrzostw Europy 1998 
i HMŚ 1999 w siedmioboju Sebastian Chmara oraz mistrz 
Europy w biegu na 400 m przez płotki 1998 Paweł Janu-
szewski. Wydarzenie stanowiło znakomitą popularyzację 
sportu i zajęć ruchowych dla dzieci.

fot. J. Conradi
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26 września na placu przed Zespołem Szkolno-Przed-
szkolnym nr 1 przy ul. Łąkowej odbył się wernisaż wy-
stawy plenerowej artystów Stowarzyszenia Twórców 
Sztuki i Rękodzieła Artystycznego Kunszt.

Sierpień dla Fabryki Kultury był plenerowo-Interneto-
wy. Najmłodsi mieszkańcy miasta spędzali sierpniowe 
poranki w duchu aktywności i na świeżym powietrzu. 
Zajęcia odbywały się 3 dni w tygodniu, przez cały mie-
siąc. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. 

Uczestnicy mierzyli się ze sztuką akrobatyki połączonej 
z  breakdancem, zaznajamiali się z kunsztem cyrkowym 
m.in. z żonglowaniem, pantomimą czy manipulacją przed-
miotami. Odbyły się również zajęcia taneczne z podstaw 
latyno-amerykańskiej salsy. W tym czasie prowadzone 
były także warsztaty online. Na Facebooku prężnie działa 
grupa „Fabryka Kultury Online”. Internauci śledzili filmiki 
instruktażowe dotyczące makramy, czyli sztuki wiązania 
sznurków, zapoznali się z programem do tworzenia od 
podstaw soundtracku do gry komputerowej, a także za-
sięgnęli wiedzy z zakresu jazdy konnej i pielęgnacji koni 
stajennych. Działalność grupy online jest kontynuowana 
i urozmaicona o zajęcia kreatywne, malarskie czy tanecz-
ne. Przez całe wakacje, w niedzielne poranki i popołudnia 
odbywały się zajęcia z tai chi, oraz koncerty z cyklu „Ka-
meralna Reda”. 30 sierpnia Fabryka Kultury pożegnała lato 
festynem w Parku Miejskim. Zorganizowano m.in. zajęcia 
kreatywne dla najmłodszych, warsztaty ze splotów kana-
dyjskich oraz wystawę rękodzieła lokalnych artystów. 5 i 6 
września odbył się pyszny „Festiwal Foodtrucków”, gdzie, 
wraz z ekipą TadamTadam, Fabryka Kultury umożliwiła 
uczestnikom skosztowanie streetfoodu w różnej posta-
ci – od burgerów, po frytki belgijskie, aż po słodkie gofry. 
Wszystkie imprezy zostały przeprowadzone z zachowa-
niem wymogów sanitarnych.

PIERWSZA WYSTAWA 
PLENEROWA W REDZIE

WAKACJE Z FABRYKĄ 
KULTURY

REDA KULTURALNA

W związku z epidemią koronawirusa, „XVI Redzkie Impre-
sje” nie odbyły się jak zwykle, w auli szkoły. Prace zostały 
wyeksponowane w formie fotografii na otwartej przestrze-
ni przed szkołą. Aby móc cieszyć się sztuką na wolnym po-
wietrzu i przy lepszej pogodzie, termin otwarcia wystawy 
przesunięto na wrzesień. Prace będą dostępne szerszej 
publiczności przez cały miesiąc, do 27 października. Mo-
tywem przewodnim „XVI Redzkich Impresji” jest ekologia, 
a konkretnie hasło: „Klimat, Natura, Forma”. Członkowie 
stowarzyszenia zaprezentowali 29 wielkoformatowych 
reprodukcji swoich prac, wykonanych w takich technikach 
jak: malarstwo, haft krzyżykowy, kaligrafia, biżuteria kora-
likowa, fotografia i wiele innych. Podczas wernisażu pożeg-
nano odchodzącą ze stanowiska wieloletnią prezes Sto-
warzyszenia Beatę Zawal-Brzezińską. Nowym prezesem 
KUNSZTU została Joanna Mroczek. Mecenasami wystawy 
są Urząd Miasta w Redzie, Starostwo Powiatowe w  Wej-
herowie i Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Po-
morskiej w Wejherowie. 

Fot. Michał Kaczmarek
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REDA KULTURALNA

KULTURA W SIECI 
– CYKL SPOTKAŃ 
AUTORSKICH

NOŚ MASKĘ!

CZYM JEST APLIKACJA 
„KWARANTANNA 
DOMOWA”?

BIESIADA LITERACKA – 
ARTYŚCI W SIECI

Zapraszamy na cykl spotkań podróżniczych pt. „Miejsce 
za miejscem, czyli podróże małe i duże”. 

Spotkania prowadzi Michał Szulim – dziennikarz, podróż-
nik, współpracownik programu „Pytanie na śniadanie”, 
bloger oraz wokalista zespołu PLATEAU. W programie:
•  ARGENTYNA I URUGWAJ, czyli Buenos Aires, ogniste tan-

go i najbiedniejszy prezydent świata
•  GOŚCINNA GRUZJA, czyli autostopem przez Kaukaz
•  MALEZJA I SINGAPUR, czyli podniebne ogrody, rajskie wy-

spy i najlepsze jedzenie świata
•  ALFABET MADAGASKARU, czyli łapówki, rum i klątwa ka-

meleona
•  PARYŻ NIEZNANY, czyli tych miejsc nie znajdziesz w żad-

nym przewodniku

Policjanci podczas codziennej służby dbają o nasze bez-
pieczeństwo, dlatego też zwracają uwagę na to, czy sto-
sujemy się do obostrzeń związanych ze stanem epidemii 
koronawirusa. 

Mundurowi sprawdzają, czy klienci w sklepach czy marke-
tach, a także w innych budynkach użyteczności publicznej 
zasłaniają usta oraz nos. Działania te są realizowane cyklicz-
nie. Policjanci cały czas podkreślają, że obowiązujące ograni-
czenia oraz nakazy mają na celu ochronę zdrowia i życia nas 

wszystkich. Ryzyko zarażenia się koronawirusem 
wciąż jest wysokie i choć podczas kontro-

li funkcjonariusze przeważnie pouczają, 
to w przypadkach rażącego naruszenia 
przepisów mogą nałożyć mandat do 
500 zł, bądź skierować wniosek do sądu, 

a  także powiadomić inspektowa sanitar-
nego. Grzywna nałożona przez tę instytu-

cję to nawet 30 tys. zł.

Kwarantanna domowa to aplikacja, która ułatwia 
i usprawnia odbycie obowiązkowej 10-dniowej kwaran-
tanny w warunkach domowych. Korzystanie z aplikacji 
jest ustawowym obowiązkiem osób, które zobowiązane 
są do poddania się kwarantannie w związku z podejrze-
niem zakażenia wirusem SARS-CoV-2. 

Z obowiązku tego zwolnione są osoby z dysfunkcją wzroku 
(niewidzące lub niedowidzące), a także osoby, które właści-
wym służbom złożyły oświadczenie, że nie są abonentami 
lub użytkownikami sieci telekomunikacyjnej lub nie posia-
dają urządzenia mobilnego umożliwiającego zainstalowanie 
tego oprogramowania. Dzięki aplikacji potwierdzisz prze-
strzeganie kwarantanny i miejsce swojego pobytu, sprawnie 
skontaktujesz się ze służbami odpowiedzialnymi za nadzór 
nad osobami w kwarantannie, zgłosisz do lokalnego ośrod-
ka pomocy społecznej swoje najpilniejsze potrzeby i masz 
szybki dostęp do sprawdzonych informacji dotyczących ak-
tualnej sytuacji związanej z koronawirusem. 

Wszystkie informacje dot. działania aplikacji znajdziesz w re-
gulaminie, dostępnym pod adresem: 
www.gov.pl/web/koronawirus/kwarantanna-domowa 

Cykl spotkań autorskich w ramach projektu Studia Konsu-
latu Kultury, prowadzonych przez znanego nam i lubiane-
go Krystiana Nehrebeckiego. Goście:
•  Marek Kamiński – podróżnik, filozof, zdobywca obu bie-

gunów
•  Ks. Adam Boniecki –były red. naczelny Tygodnika Po-

wszechnego, katolicki prezbiter, były general zakonu ma-
rianów

•  Marek Dutkiewicz – dziennikarz, scenarzysta, autor teks-
tów piosenek zespołów: Budki Suflera, Urszuli, Lombardu

•  Andrzej Seweryn – aktor, reżyser, zagrał w ponad 70 fil-
mach i stworzył ponad 100 kreacji teatralnych

•  Prof. Jerzy Bralczyk- „Potęga słowa, słów potęga” – języko-
znawca, gramatyk normatywny, prof. nauk humanistycz-
nych

•  Dr Dorota Sumińska – lekarka weterynarii, publicystka, 
autorka programów telewizyjnych i radiowych o zwierzę-
tach

•  Miłka Raulin – himalaistka, zdobywczyni korony ziemi, mi-
łośniczka wspinaczki górskiej oraz szybownictwa

•  Andrzej Mleczko – znany satyryk, rysownik, scenograf

Na prelekcje on-line zapraszamy do Biblioteki w każdy wto-
rek o godz. 16:00. Obowiązują wcześniejsze zapisy i prze-
strzeganie zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego.
linki do wyżej wymienionych prelekcji będą udostępniane 
w cyklu tygodniowym na stronie biblioteka.reda.pl i fa-
cebooku.
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POLICJANCI 
PRZYPOMINAJĄ – BĄDŹMY 
WIDOCZNI NA DRODZE
Wakacje się skończyły, a wraz z nimi zmieniła się aura. 
Pogarszające się z każdym dniem warunki atmosfe-
ryczne, a także coraz szybciej zapadający zmierzch po-
tęgują zagrożenia, z jakimi muszą liczyć się użytkow-
nicy dróg. 

W sposób szczególny dotyczy to niechronionych uczestni-
ków ruchu drogowego, którzy są grupą bardzo narażoną na 
uczestniczenie w wypadkach komunikacyjnych, w wyniku 
których często odnoszą poważne obrażenia. Dlatego tak 
ważne jest, aby niechronieni uczestnicy ruchu drogowego 
mieli świadomość, że sami mogą mieć olbrzymi wpływ na 
własne bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
Podczas codziennej służby na drogach powiatu, policjanci 
często spotykają się z sytuacjami, gdy piesi i rowerzyści nie 
posiadają żadnych elementów odblaskowych. Osoby te są 
praktycznie niewidoczne dla kierowców, którzy dostrzega-
ją ich w ostatniej chwili. Kiedy kierowca nie widzi pieszego, 
może nie być w stanie odpowiednio zareagować. W takich 
przypadkach może dojść nawet do tragedii.
Osoba ubrana w odzież o ciemnych kolorach (szarych, 
czarnych, granatowych) bez elementów odblaskowych jest 
widoczna z odległości około 40 metrów. Pieszego z odbla-
skami można dostrzec nawet z ponad 150 metrów. Odblask 
najlepiej umieścić po zwróconej do środka jezdni stronie 
ciała. Zwróćmy uwagę czy odblask nie jest zasłonięty przez 
inne elementy naszej garderoby. Umieszczenie odblasku 
na odcinku od kostki do wysokości pasa zapewni najlepszą 
widoczność kierujących. Im więcej, tym lepiej- kilka ele-
mentów umieszczonych np. na nogach, garderobie i prze-
gubie dłoni z pewnością zwróci uwagę kierujących.
Przepisy nakładają obowiązek korzystania z elementów 
odblaskowych po zmroku, poza terenem zabudowanym. 
Odblask w mieście to rozsądna konieczność.

CO SŁYCHAĆ 
W PRZEDSZKOLU NR 1
Projekt „Biblioteka przedszkolaka” 
7 września grupa starszaków gościła w naszym przedszko-
lu pana Łukasza Dębskiego, prezesa Fundacji „Burza Móz-
gów”, autora książek dla dzieci i dorosłych i pomysłodawcę 
projektu „Biblioteka przedszkolaka”. Jesteśmy jedynym 
przedszkolem z Redy i jedną z 25 placówek w wojewódz-
twie pomorskim, które uczestniczy w tej ciekawej inicjaty-
wie. Przedszkolaki otrzymały kufer pełen niespodzianek 
– w nim jedyne w swoim rodzaju okulary do „słuchania”, 
a  przede wszystkim zestaw 10 nowości wydawniczych. 
Znalazły się wśród nich klasyki literatury dziecięcej, jak 
i nowe tytuły w interesującej szacie graficznej.

Tekst i fot. Angelika Biegowska 

CO SŁYCHAĆ 
W PRZEDSZKOLU NR 2
1 września przedszkolaki wyruszyły do swo-
ich grup, gdzie spotkały zarówno dobrze 
znanych, jak i całkiem nowych kolegów, 
którzy w naszym przedszkolu stawiają 
dopiero pierwsze kroki. Wszyscy pra-
cownicy przedszkola bardzo się starają 
pomóc dzieciom zaadaptować w no-
wym środowisku. Aby zapewnić dzie-
ciom wszechstronny rozwój, szczególny 
akcent będziemy kłaść na podążanie za 
potrzebami i zainteresowaniami dziecka, pomoc 
w dostrzeganiu swoich mocnych stron oraz wprowadzenie 
małego człowieka w  świat wartości uniwersalnych, które 
będą stanowić o jego tożsamości i staną się dla niego drogo-
wskazem w życiu. Codzienna aktywność dzieci będzie oparta 
o umożliwianie im odkrywania własnych możliwości, sensu 
działania oraz gromadzenia doświadczeń na drodze prowa-
dzącej do prawdy, dobra i piękna. Wartości te będziemy re-
alizować poprzez atrakcyjne zajęcia organizowane każdego 
dnia.

Tekst Alicja Kankowska, fot. archiwum Przedszkola nr 2
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CO SŁYCHAĆ W SP 4CO SŁYCHAĆ W SP 2

CO SŁYCHAĆ W SP 3

Nowy rok szkolny
1 września, po raz pierwszy od marca, uczniowie spotka-
li się na terenie placówki. Uroczystości rozpoczęcia roku 
szkolnego przebiegały w reżimie sanitarnym. Celem za-
pewnia jak największego bezpieczeństwa uczniom, po-
szczególne klasy witały szkołę w odstępach, przychodząc 
różnymi drogami. Dyrektor szkoły Iwona Nowicka poinfor-
mowała uczniów o nowych procedurach w związku z CO-
VID-19. Najbardziej z przyjścia do szkoły cieszyli się pierw-
szoklasiści, którzy stawili się w 100%! Zapowiada się trudny 
rok, po reakcjach uczniów i nauczycieli widać, że wszyscy 
chcą powrotu do normalnego życia szkoły.
Dyrekcja oraz Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 
2 w Redzie życzy wszystkim uczniom wspaniałego roku 
szkolnego 2020/2021, zdrowia, sukcesów w nauce i zado-
wolenia ze swoich osiągnięć.

Mistrzostwa Województwa w Redzie!
Na stadionie MOSiR w Redzie 9 września 2020 roku odbyły 
się zawody lekkoatletyczne rangi wojewódzkiej – Mistrzostwa 
Województwa w LA U12, U14. Nasi uczniowie na co dzień tre-
nujący w Klubie Sportowym UKS Jedynka Reda, zdobyli aż 12 
medali. Pozostali zawodnicy osiągnęli bardzo dobre wyniki 
i wysokie miejsca, od 4 do 13, na 150 startujących zawodni-
ków z najlepszych klubów w Trójmieście m.in. SKLA Sopot, 
Lechia Gdańsk, AZS AWF Gdańsk, KS Wejher, RKS Rumia, Sko-
czek Pogorze i jeszcze kilka. Medalowe pozycje naszych ucz-
niów: Adam Dylak - 1 miejsce w biegu na 60 m U12 i 1 miejsce 
w sztafecie 4x100 m, Dominik Gdanietz - 2 miejsce w rzucie 
piłeczką palantową U12, Paulina Schmidt - 2 miejsce w skoku 
w dal U12, Nikola Tarnowska - 3 miejsce w biegu na 300 m 
U12, Szymon Gdanietz - 1 miejsce w skoku wzwyż i 1 miej-
sce w sztafecie 4x100 m U14, Jakub Dylak 1 miejsce w sko-
ku w dal i 3 miejsce w biegu na 300 m U14, Szymon Zbrog 
- 2 miejsce w skoku w dal i 1 miejsce w sztafecie 4x100 m U14, 
Marek Machnicki - 3 miejsce w skoku w dal U14, Julia Żyl-
la- 3 miejsce w skoku w dal i 1 miejsce w sztafecie 4x100 m 
U14. Wszystkich uczniów zachęcamy do aktywności fizycznej 
a tych, którzy chcieliby rozwijać się sportowo zachęcamy do 
zapisywania się w szeregi naszego klubu UKS Jedynka Reda.  

Tekst: Ilona Myszk 

Akcja „Sprzątanie Świata – Polska 2020”
Również nasza szkoła włączyła się w Akcję „Sprzątanie Świata 
– Polska 2020” pod hasłem przewodnim: „Plastik? Rezygnuję. 
Redukuję”. 18 września 2020 r. wzięliśmy udział w Wielkim Fi-
nale Akcji i pod opieką p. Agnieszki Gomułki, p. Agnieszki Ju-
rasz, p. Agnieszki Naczk oraz p. Anety Tokarczyk- Krakowskiej 
wyruszyliśmy w okolice parku miejskiego, by czynnie przysłu-
żyć się matce Ziemi i uprzątnąć nagromadzone odpady. 

Samorząd Uczniowski

Kaszubskie warsztaty z witrażu
Oprócz wydarzeń związanych z rozpoczęciem roku szkol-
nego, 12 września uczniowie, uczęszczający na zajęcia z ję-
zyka kaszubskiego, mieli warsztaty z tworzenia witraży. 
Techniki ozdabiania były różne, od przyklejania kolorowe-
go papieru, przez ozdabianie brokatem, aż po malowanie 
farbami. Uczniowie poznali też elementy haftu kaszubskie-
go, rodzaje szkół haftu i znaczenie barw.

Tekst i zdjęcie: Paweł Wittbrodt 
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CO SŁYCHAĆ W SP 5 CO SŁYCHAĆ W SP 6
Redzka Szóstka obchodzi Dzień Dobrego Słowa
Każdego trzynastego dnia miesiąca obchodzimy Dzień Do-
brego Słowa. Jest to inicjatywa, która ma pomóc czynić świat 
lepszym i szczęśliwszym przez wspólną pracę nad właściwym 
stosunkiem do słowa.
Celem projektu jest budowanie odpowiedzialności za sło-
wo, kształtowanie dobrej atmosfery i tworzenie pozytywnej 
energii, dzięki używaniu poprawnego języka w sytuacjach 
dnia codziennego. Nadrzędną ideą projektu jest przekonanie, 
że dzięki propagowaniu zasad kulturalnego zachowania, sza-
cunku dla języka polskiego, dbaniu o czystość i poprawność 
wypowiedzi dzieci i dorosłych, świat może być lepszy...
Zachęcamy każdego, by ten jeden dzień w miesiącu uczynić 
wyjątkowym. Powiedzmy sobie coś miłego, uśmiechnijmy 
się do mijanego przechodnia, czy pani w sklepie. Niech dzięki 
naszym słowom i miłym gestom otoczenie stanie się bardziej 
przyjazne, miłe i empatyczne. 

Biblioteka SP6 z Certyfikatem Placówki Aktywnie 
Promującej Czytelnictwo
Spośród kilkudziesięciu placówek oświaty i kultury, które 
w roku szkolnym 2019/2020 wzięły udział w Ogólnopolskim 
projekcie Wielkiej Ligi Czytelników, 12 otrzymało Certyfikat 
Placówki Aktywnie Promującej Czytelnictwo. Miło mi poinfor-
mować, że w gronie wyróżnionych tytułem znalazła się Biblio-
teka Szkoły Podstawowej nr 6 w Redzie. Najważniejsze w tym 
projekcie jest tworzenie społeczności aktywnych czytelników 
i wzajemne motywowanie się do czytania. Dziękuję za ogrom-
ne zaangażowanie.

Ewa Bielik, koordynator projektu

Ze względu na obostrzenia epidemiologiczne, tegorocz-
ne rozpoczęcie roku szkolnego odbyło się na placu przed 
szkołą, w podziale na cztery tury. W trakcie inauguracji dy-
rektor Anna Milewska poinformowała o nowych zasadach 
obowiązujących w szkole w związku z pandemią COVID-19, 
powitała uczniów i rodziców oraz przedstawiła nowych 
nauczycieli i nowego wicedyrektora - Panią Katarzynę 
Orzechowską. Następnie uczniowie spotkali się ze swoimi 
wychowawcami i we własnym gronie bardziej szczegółowo 
omówili sprawy organizacyjne związane z powrotem do 
szkoły. 

W tym roku szkolnym w Piątce naukę rozpoczęło 209 ucz-
niów w dwunastu oddziałach klas 0-8. W szkole pracuje 
trzydziestu czterech nauczycieli, ośmiu pracowników ad-
ministracji i obsługi. Zajęcia szkolne w klasach 1-8 reali-
zowane są w siedmiu salach lekcyjnych, sali gimnastycz-
nej i jednej, małej sali lekcyjnej, zaadaptowanej z pokoju 
nauczycielskiego. Świetlica szkolna tradycyjnie mieści się 
w sali nr 4 i pracuje w godzinach od 6:40 do 17:00. W trzech 
gabinetach terapeutycznych prowadzone są zajęcia peda-
gogiczne, logopedyczne, psychologiczne, terapeutyczne 
i rewalidacyjne. Szkolni specjaliści realizują zajęcia wskaza-
ne przez poradnię pedagogiczno-psychologiczną w orze-
czeniach i opiniach. Od niedawna w szkole prowadzona 
jest także indywidualna terapia EEG Biofeedback. Szkolna 
biblioteka, dysponująca wzbogaconym w 2019 roku księ-
gozbiorem, dostępna jest 12 godzin tygodniowo. Lekcje 
w  klasach 1-8 odbywają się od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 7:30 do 16:40, zaś dzieci w zerówce uczą 
się w godzinach od 7:00 do 17:00. Szkoła przygotowuje się 
do zaplanowanej rozbudowy. Obecnie Urząd Miasta w Re-
dzie prowadzi postępowanie przetargowe na wyłonienie 
wykonawcy rozbudowy szkoły.

Program PAJACYK zawitał w szkole
Z radością informujemy, że staraniem szkoły piętnaścioro 
dzieci zostało objętych programem dożywiania uczniów. 
PAJACYK to program, w ramach którego Polska Akcja Hu-
manitarna od 1998 roku pomaga dzieciom, finansując po-
siłki w szkołach i placówkach środowiskowych. Zachęcamy 
do zaglądania na stronę programu PAJACYK, dzięki czemu 
przyczyniamy się do pozyskiwania funduszy na finanso-
wanie dodatkowych, ciepłych posiłków dla dzieci. Więcej 
informacji i zdjęć szkolnych dostępnych jest na stronie  
www.sp5reda.pl

Tekst Anna Milewska, zdjęcia z archiwum szkoły
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CCoo  zz  ttąą  sseeggrreeggaaccjjąą……??  

ojęcie segregacji na dobre zagościło w słowniku Polaków, ale mimo upływu lat temat wciąż nie jest na dobre 
przyswojony. Większość z nas chce segregować, ale nie zawsze wiemy jak! Od momentu wprowadzenia 
obowiązku segregacji odpadów przepisy ją regulujące uległy kilku zmianom. Z początkowych kilku frakcji, 

obecnie wyszczególniamy ich aż jedenaście*. Nic więc dziwnego, że można się w tym pogubić. Aby zapoznać się 
ze szczegółowymi zasadami zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej (www.kzg.pl), natomiast tutaj 
zebraliśmy dla Państwa kilka mniej oczywistych przykładów. Być może poniższa lektura rozwieje niektóre niejasności. 

    PPAARRAAGGOONNYY,,  KKAALLKKAA,,  PPEERRGGAAMMIINN  →→ OODDPPAADDYY  RREESSZZTTKKOOWWEE  papiery 
termiczne, jak kalki i pergaminy, w tym papier do 
pieczenia, to celuloza powleczona substancjami 
nadającymi im funkcjonalne właściwości, ale 
jednocześnie uniemożliwia ich recykling. 

  ZZAASSTTAAWWAA  SSTTOOŁŁOOWWAA,,  NNAACCZZYYNNIIAA  KKUUCCHHEENNNNEE,,  LLAAMMPPYY,,  ŻŻAARRÓÓWWKKII,,  
LLUUSSTTRRAA,,  SSZZYYBBYY  →→    OODDPPAADDYY  RREESSZZTTKKOOWWEE  szkło szkłu 
nierówne! Do recyklingu nadaje się 
jedynie szkło opakowaniowe (po 
produktach spożywczych, 
kosmetykach i chemii), natomiast 
pozostałe rodzaje zawierają 
dodatki, których obecność 
uniemożliwia ponowne 
przetopienie tego surowca 
w hucie. Warto też pamiętać, że 
wyroby ceramiczne (zastawa 
stołowa, kubki itp.) ze szkłem nie 
mają nic wspólnego – 
wytwarzane są z glinki. 

MMYYCCIIEE  OOPPAAKKOOWWAAŃŃ  SSPPOOŻŻYYWWCCZZYYCCHH  NNIIEE  JJEESSTT  

KKOONNIIEECCZZNNEE  – zostaną one umyte w zakładzie 
przetwarzania. Musimy jedynie pamiętać o ich 
opróżnieniu, zdjęciu etykiet termokurczliwych 
(papierowe mogą pozostać) oraz oddzieleniu wieczek 
i nakrętek, a następnie umieszczeniu ich we właściwym 
pojemniku. Warto pamiętać, że plastikowe nakrętki 
często zbierane są przez placówki oświatowe na cele 
charytatywne lub w ramach konkursów ekologicznych. 

MMAATTYY  DDOO  JJOOGGII,,  KKAARRIIMMAATTYY,,  GGĄĄBBKKII  DDOO  NNAACCZZYYŃŃ//CCIIAAŁŁAA,,  
SSZZCCZZOOTTEECCZZKKII  DDOO  ZZĘĘBBÓÓWW,,  GGOOLLAARRKKII  JJEEDDNNOORRAAZZOOWWEE  →→    OODDPPAADDYY  

RREESSZZTTKKOOWWEE  wykonane są ze spienionych mieszanek 
gumowych i tworzyw sztucznych. Z uwagi na skład i 
złożoną budowę nie są zbierane selektywnie – 
ponowne wykorzystanie surowca nie jest możliwe. 

OODDPPAADDYY  ZZIIEELLOONNEE  ≠≠  BBIIOO  ((KKUUCCHHEENNNNEE)) –  nieraz mylimy 
te dwie frakcje. Należy rozgraniczyć - 

odpady zielone to pozostałości z prac 
ogrodowych, natomiast odpady 

po przygotowywaniu posiłków 
należy wyrzucać do odpadów BIO 
(z wyłączeni mięsa, kości, ości 
i innych odpadów pochodzenia 
zwierzęcego – te wrzucamy 
do odpadów resztkowych). 

  BBIIOOOODDPPAADDYY  NNIIEE  WW  TTOORREEBBKKAACCHH  

FFOOLLIIOOWWYYCCHH obecność foliowych 
worków w kompoście jest 

niewskazana – odpady można 
wyrzucać w dedykowanych wwoorrkkaacchh  

kkoommppoossttoowwaallnnyycchh  lub papierowych, które 
ulegają biodegradacji.  

KKWWIIAATTYY  DDOONNIICCZZKKOOWWEE  →→  OODDPPAADDYY  ZZIIEELLOONNEE  

częścią organiczną jest jedynie roślina, którą należy 
obsypać z ziemi. Ziemia stanowi balast, który nie 
powinien trafić do kompostowania (wrzucamy 
do odpadów resztkowych).

* selektywna zbiórka odpadów obejmuje: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, odpady kuchenne (BIO), zielone, resztkowe; 
pozostałe grupy to: popiół, odpady wielkogabarytowe, budowlane, niebezpieczne, w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
(ZSEE)   
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